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September 3, 2020 – “Op naar resultaten” 
 
Het tweede kwartaal van dit jaar loopt niet zoals wij dit voor ogen hadden. Hierin zijn wij niet uniek 
en kennen wij net zoals veel andere bedrijven uitdagingen om met het Corona virus en de gevolgen 
op de bedrijfsvoering daarvan om te gaan.  Gelukkig zijn er ook positieve gebeurtenissen te melden. 
 
Zoals reeds aangekondigd in de vorige beleggersupdate verwachtten wij dat wij het in onze omzet 
zouden merken. Door de Corona crisis zijn alle reguliere operaties on hold gezet. In de VS heeft dit 
tot gevolg dat wij dit direct merken in de omzet. Voor alle werelddelen waar wij actief zijn geldt 
vervolgens dat wij geen nieuwe plaatsingen en sales kunnen genereren omdat wij de ziekenhuizen 
niet in kunnen om demonstraties te geven. Dat zullen wij dit jaar dus in de resultaten gaan merken 
en hebben onze verwachte groei naar beneden bijgesteld.  
 
Onze omzet wordt niet gegenereerd door operaties alleen, onze projectenomzet loopt wel door. 
Door de goede cashpositie en een uitstekend 2019 zullen wij ondanks de vertraging in onze reguliere 
groei geen liquiditeitsproblemen ondervinden en ons technische plan verder uitvoeren.  
 
De voortgang en marktintroductie van onze nieuwe generatie van de QUEST SPECTRUM® 3.0 heeft 
helaas ook vertraging ondervonden door leverproblemen van onderdelen als gevolg van de crisis. 
Daarnaast konden wij onze validatietrajecten bij ziekenhuizen niet tijdig starten. Deze extra tijd 
hebben wij goed gebruikt om het product verder te ontwikkelen en meer verbeteringen aan te 
brengen. Wij kunnen dan ook melden dat afgelopen maand (vanaf begin augustus) de systemen ter 
evaluatie zijn geleverd aan onze onderzoekziekenhuizen en de eerste operaties succesvol zijn 
uitgevoerd. De kwaliteitsverbeteringen op het product zijn uitermate goed door de klanten 
ontvangen. Wij hopen in de komende maand daar meer over naar buiten te kunnen brengen. 
 
Trots zijn wij op het persbericht van één van onze partners waarmee wij onderzoeken doen naar 
slimme contrastvloeistoffen. Zij hebben hun fase 2/3 trialonderzoeken gepubliceerd 
(https://www.avelasbio.com/avelas-announces-top-line-data-showing-pegloprastide-avb-620-can-
significantly-improve-cancer-detection-in-real-time-during-breast-cancer-surgery/) waarbij bij 
vrouwen met geconstateerde borstkanker het aantal heroperaties teruggedrongen kan worden van 
geschat 20-40% nu naar 6% bij het gebruik van de slimme contrastvloeistof in combinatie met een 
operatie waarbij de tumorranden zichtbaar gemaakt worden. Met deze partner bereiden wij nu de 
volgende fase voor voor 2021. Hiervoor is vervolgonderzoek noodzakelijk in combinatie met de 
marktintroductie voorbereidingen na goedkeuring door de FDA. De verwachting is dat wij met deze 
klant ook overschakelen naar ons nieuwe QUEST SPECTRUM® 3.0 platform en eind 2021 de eerste 
systemen zullen uitleveren. Toch nog goed nieuws in deze uitdagende tijden voor patiënten.  
 
De komende maanden plannen wij onze officiële productlancering in voor de QUEST SPECTRUM® 
3.0.  De eerste productieseries zijn gestart en de eerste batch van 20 systemen zijn al volledig 
gereserveerd voor klantenuitlevering tot het einde van dit jaar. De volgende productiebatch wordt 
ook al voorbereid.  
 
2020 zal een uitdagend jaar worden waarbij niemand weet wat de komende maanden ons nog zal 
overkomen, maar wij gaan met vertrouwen en focus de toekomst in. 
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